
ROMANIA
JUDETUL BACAU

IT.A.T. A COMUNEI PARINCEA
Sat Parincea,comuna Parinceajudetul Bacdu

Tel: 004-0234-226530; Fax : 004-0234-226524

e-mail : office@parincea.ro

referitor la elaborarea unui proiect de hotirire
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei

PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 10O0 m.p. situat in
intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau

Primarul Comunei Parincea anuntd elaborarea unui proiect de hotdrdre privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei PARINCEA a
unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 1000 m.p. situat in intravilanul
satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau.

Anunlul cuprinde:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, Tn calitatea sa de ini[iator,

calitate acordatd de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.5712019 privind
Codul administrativ,cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

b) proiectul de hotir6re privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat al comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 1000
m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau.

c) termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrdre:

c.1. termenul limitd: , ora 16:00;
c.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
c.3. modalitatea:

c.3. 1. e-mail: office@parincea.ro;
c.3.2. pe suport de hdrtie sau pe suport magnetic la registratura generalS a

Primdriei Comunei Parincea ;

c.3.3. persoana responsabild pentru relatia cu societatea civilS, care sd
primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de
hotdrAre propus este doamna Andra yASrtA$-consilier -registraturd-comunicare, din
aparatul de specialitate al primarului comunei.
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei
PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 1000 m.p. situat in

intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau

Consiliul Local al comunei Parincea, judetul Bacau, intrunit in sedinta publica
ordinara din 18.iunie 2021:.

Avand in vedere:
o Referatul de aprobare al primarului comunei Parincea inregistrat sub nr.

prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind - aprobarea trecerii din domeniul
public in domeniul privat al comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in
suprafata de 1000 m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna
Parincea, judetul Bacau, Raportul compartimentului de resort^ flin^ cadrul aparatului de
specialitate al prinrarului comunei Parincea inregistrat sub numarut 3lt2 tZ{,O{2a2lprnt
care se propune Consiliului Local al comunei Parincea, aprobarea tr."oii din ao*"rrrrt puUfi i,
domeniul privat al comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata
de 1O00 m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul
Bacau.

. Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Parincea,

. Raportui de evaluare NT.AMVD t73l L5.O4.2O2L,

Tinand cont de:
. Dispozitiile art. 36'1, alin.(2) din OUG NR.57l 2019 privind Codut administrativ cu

modificdrile qi completdrile ulterioare,

o Hotdrdrii Guvernului nr. l03ll1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al statului gi al unit[1ilor
admini strativ-teritoriale,



o Hotararii Guvernului nr. l34l I 2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, precum si al rnunicipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau - Anexa 60,

o Hotararea Consiliului Local al comunei Parincea m.61 2001p-fivind insusirea inventarului
cu bunurile care alcatuiesc domeniul public al comunei Parincea,

. Prevederile art.24 din Legea nr.l I 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara,
modificata, completata si republicata,

o Art. 88i, ar1.885, alin.(1) si Art. 888 din Legeanr.28ll2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

. Legii nr.24l 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Luand act de faptul ca acest imobil, TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 1000
m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul
Bacau, nu face obiectul legilor fondului funciar sau vreunui litigiu judecatoresc,

o In temeiul plevederilor art.129, alin.i, alin.2lit. (c), art.139, alin 1, art.196, alin .(1),
lit."a" din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 Se declara incetarea interesului public asupra imobilului: TEREN
INTRAVILAN, in suprafata de 1OOO m.p. situat in intravilanul satului
Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau, aflat in domeniul public al comunei
Parincea conform Hotararii Guvernului nr. 13471 2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau - Anexa 60 si
Hotararii Consiliului Local al comunei Parincea rr. 61 2001 privind insusirea inventarului cu
bunurile c.are alcatuiesc domeniul public al comunei Parincea.

Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Parincea a
imobilului mentionat la art.1.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei
Parincea, prin compartimentele de specialitate

Art.4. (1) Prezenta hotdrdre se va comunica la dosar hotarari, dosar sedinta de consiliu

local, lnstitutiei Prefectului- judetul Bacau, Primarului comunei Parincea, compartimentelor de

specialitate, O.C.P.l Bacau, prin grija serviciilor de specialitate competente.

(2) Prezenta hotdr6re se aduce la cuno;tinli public6, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege, astfel:

a) prin publicare pe pagina de internet, la adresa: www. parincea.ro
b) prin afisarea in locuri publice.

Hotarare adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Parincea din data de
18 iunie 2021,, cu respectarea prevederilor art.139, alin.3, lit."i" din OUG nr.57 2019 privind
CODUL Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de ..........voturi



pentru, .........voturi impotriva abtineri, din numarultotal de 13 consilieri locali in
functie si ...... consilieri Iocali prezenti.

Avizeazd,

s Ec RETARU L G E N E R[iI[:Je''fi l]tfr E;
tr Mina Drogu
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hbtarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul

privat al comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 1000
m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau

In conformitate cu preuederile art.136 din OUG nr.57 / 2019 priuind Codul
Administratiu, cu mo difi"carile si completarile ulterioare;

Potrivit dispoziliilor :

- afi.36t, aiin.(2) din OUG nr.57 I 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

- HotS"rArii Guvernului nr. 1031 1L999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcS.tuiesc domeniui
public al statului qi ai unit5.lilor administrativ-teritoriale,

- Hotararii Guvernului nr. 1347 I 2OOL privind atestarea domeniului public al
judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comuneior din judetul
Bacau - Anexa 60,

- Hotararea Consiliului Local al comunei Parincea nr. 6l 2OO 1 privind insusirea
inventarului cu bunurile care alcatuiesc domeniul public al comunei Parincea,

- Raportul de evaluare NT.AMVD L73l 15.O4.2021,

Imobilul : TEREN INTRAVILAN, categoria de folosinfd curli construclii, cu N.C.
60534 in suprafalS de 1000 m.p., situat in intravilanul satului Parincea, comuna
Parincea, judetul Bacau, inscris in inventarul domeniului public al comunei
PARINCEA - HG nr.1347 /2OOl, privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, precum si aI municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, insusit
prin HCL nr.6 din 28 februarie 2OOl, cod de clasificare 1 e) Sisteme de
infrastructurS. privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente,
pozitia 1, denumit: Piafa agroalimentard, suprafala amenajatd ;i teren aferent: 1000 m.p., dupa
reactualizarea situatiei juridice datele de identificare din cartea funciara sunt
urmatoarele: teren intravilan in suprafala de 1000 m.p., categoria de folosinta curti -
constructii, inscris in CF nr. 60534 Parincea, numar cadastral 60534.

Proprietatea este amplasata in zona centrala a satului Parincea, comuna
Parincea, judetul Bacau si este de utilitate publica. Zona are caracter preponderent
rezidential si agricol. Accesul la proprietate se face din Drumul Judetean 252,



traficul rutier si cel pietonal este mediu spre scazut. Utilitatile amplasamentului
sunt: energie electrica, retea de apa, retea de canalizaxe, telefonie fixa si mobile,
internet - fibra optica. Destinatia actuala - incepAnd cu anul 2OL7 activitatea de
piald s-a mutat in incinta TArgului sdptimAnal amenajat in loca(ia noui, iar terenul
este neutilizat de la data mutS"rii activitS.lii acestuia.

Din aceste considerente, ud"zdnd gi motiuele de fapt, suntem de pdrere cd.
p r oiectul e ste fundame ntat juridic.

in ceea ce priuegte con{inutul normatiu aI proiecttttui d"e hotdrdre, obserud.m cd
acesta respectd" a.tdt cerin{ele de formd", cdt gi cerin{ele de fond, iar normele ini{iate
prin acesta se integreazd" tn ahsamblul legisla{iei gi nu con{in solu,tii care ar contraueni
cu actele pe baza gi in executarea cdrora urmeazd. sd fie aprobatd..

in concluzie, ,tindnd cont d.e competen{a materiatd gi teritoriald. a Consiliului
Local al comunei Parincea, propunem admiterea proiectului de Hotarare priuind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul priuat al cornunei
PARINCEA a umui imobil, TDREN IRiITRAVILAN in suprafata de TOOO ffi.p.,
situat in intrqailanul satultti Parincea, cofituna Parincea, judedil Bacdu, tn

forma propusa de initiator, argumentele aduse sunt reale si pertinente, consideram
proiectul oportun, legal si necesar.

Parincea, iunie 2027

Numele si prenumele Compartimentul Functia Semnatura
GRECU VASILE Conta b il itate, bug et, f i n anci a r,

venitu ri, administrare a
domeniului public si privat al
comunei

Consilier

BUTNARI U CORI NA PETRONELA U rban ism, protectie civila, avize,
autorizatii, achizitii publice,
programe de dezvoltare locala

Consilier
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din

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul

privat al comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN INTRAVILAN in suprafata de 1000

m.p. situat in intravilanul satului Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau

subsemnatul, Rosu soRIAI, primanttl conutnei Parincea,

In conformitate at preued.erile art.L36 din OUG nr.57 /2019 priuind Codul

Administr atiu, cu mo dificarile si co mp letarile ulterio are ;

Domnilor consilieri ,

Potrivit dispoziliilor :

- art.361, a1in.(2) din OUG nr.57 I 2Ol9 privind Codul Administrativ, cu

modific5.rile qi complet5.rile ulterioare,
- Hot6"rArii Guvernului nr. 1031 11999 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind inregistrarea in contabilitate a bunuriior care alcS.tuiesc domeniul
public al statului qi al unitafilor administrativ-teritoriale,

- Hotararii Guvernului nr. L347 I 2OOl privind atestarea domeniului public al
judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Bacau - Anexa 60,

- Hotararea Consiliului Local a-l comunei Parincea nr. 6l 2OO 1 privind insusirea
inventarului cu bunurile care alcatuiesc domeniul public al comunei Parincea,

- Raportul de evaluare NT.AMVD 1731 15.O4.2021,

Imobilul : TEREN INTRAVILAN, categoria de folosin![ curli construcfii, cu N'C.

60534 in suprafala de 1000 m.p., situat in intravilanul satului Parincea, comuna
parincea, judetul Bacau, inscris in inventarul domeniului public at comunei
pARINCEA - HG nr.L347I2OOL, privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, insusit
prin HCf, nr.6 din 28 februarie 2OOL, cod de clasificare 1 e) Sisteme de

infrastructur5 privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente,
pozitia 1, denumit: Piala agroalimentard, suprafala amenajatd qi teren aferent : 1000 m.p., dupa
reactualizarea situatiei juridice datele de identificare din cartea funciara sunt



urmatoarele: teren intravilan in suprafali de 1000 m.p., categoria de folosinta curti -
constructii, inscris in CF nr. 60534 Parincea, numar cadastral 60534.

Proprietatea este amplasata rn zona centrala a satului Parincea, comuna
Parincea, judetul Bacau si este de utilitate publica. Zona are caracter preponderent
rezidential si agricol. Accesul la proprietate se face din Drumul Judetean 252,
traficul rutier si cel pietonal este mediu spre scazut. Utilitatile amplasamentului
sunt: energie electrica, retea de apa, retea de canalizare, telefonie fixa si mobile,
internet - fibra optica. Destinatia actuala - incepAnd cu anul 2017 activitatea de

piaf5. s-a mutat in incinta TArgului sd.pt5,mAnal amenajat in localia noud, iar terenul
este neutilizat de la data mutd.rii activitS.tii acestuia.

Fa!5. de cele de mai sus, v5. propun proiectul hotS,rArii, prevdzut ca anexd- Ia
prezentul referat de aprobare, linAnd seama de importan{a sa, v5" rog s5. analizafi gi s5"

hotS.rAli asupra proiectului HotdrArii Consiiiului Local privind aprobarea trecerii din
domeniul public in domeniul privat aI comunei PARINCEA a unui imobil, TEREN
INTRAVILAN in suprafata de 1000 m.p. situat in intravilanul satului Parincea,
comuna Parincea, judetul Bacau.

AnticipAnd solicitudinea dumneavoastrS., vd. muilumesc gi v5. rog s5. primili,
stimali consilieri locali, expresia consideraliei mele,

PARINCEA, iunie 2O2L


